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XXI ,,Dni NATO” w Ostrawie - Wystawa z okazji 30-lecia
powołania Straży Granicznej

Szymon Mościcki
22.09.2021

W dniach 18-19 września na lotnisku im. Leoše Janáčka w Ostrawie-
Mošnovie odbyła się XXI edycja Dni NATO.

Międzynarodowe  Dni  NATO  to  największy  piknik  militarny  w  Europie,  na  którym
zwiedzający  mają  możliwość  zobaczyć  pokazy  najnowocześniejszych  technologii
militarnych. Już od dwudziestu jeden lat odbywa się on na lotnisku im. Leoše Janáčka w
Ostrawie-Mošnovie.  Podczas  tego  dwudniowego  militarnego  wydarzenia  swój  sprzęt
prezentują służby mundurowe Paktu Północnoatlantyckiego oraz formacje policyjne. Jak
co roku do udziału w wydarzeniu zaproszono Śląski Oddział Straży Granicznej. Partnerem
strategicznym tegorocznej imprezy była Szwecja. Dla widzów, miłośników militariów oraz
zaproszonych  gości  przygotowano  pokazy  wyszkolenia  jednostek  specjalnych,  pokazy
lotnicze oraz prezentacje sprzętu wojskowego, policyjnego i ratowniczego służb państw
NATO.  Uczestnikami  przedsięwzięcia  byli  przedstawiciele  służb  mundurowych  z
większości państw stowarzyszonych w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Po stronie
czeskiej obecni byli m.in. Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej Jan Hamáček,
Premier  Andrej  Babis  oraz  Wojewoda  Morawsko-Śląski  Ivo  Vondrák.  Stronę  polską
reprezentowali  m.in.  Dowódca  Komponentu  Wojsk  Specjalnych  gen.  dyw.  Sławomir
Drumowicz oraz Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu płk SG
Adam Jopek. W tym roku w części oficjalnej Jednostka Wojskowa AGAT za współpracę w
obszarze  bezpieczeństwa  otrzymała  wyróżnienie  -  wstęgę  do  sztandaru.  (Takie
wyróżnienie  w  2014  roku  otrzymał  sztandar  Oddziału  Straży  Granicznej  z  Raciborza).

Tradycyjnie  Dni  NATO  rozpoczęły  się  spotkaniem  okolicznościowym  w  Konsulacie
Generalnym  RP  w  Ostrawie.  Gospodarzem  spotkania  była  Konsul  Generalny  RP  w
Ostrawie Pani Izabella Wołłejko-Chwastowicz. W ramach wydarzenia na terenie Konsulatu
Generalnego  RP  w  Ostrawie,  przy  ulicy  Blahoslavova  4  zaprezentowano  wystawę
fotograficzną przygotowaną przez Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej
z okazji XXX-lecia powołania Straży Granicznej.

W  wydarzeniu  wzięli  udział:  parlamentarzyści  RP  i  RC,  przedstawiciele  władz
województwa  śląskiego  i  śląsko-morawskiego,  przedstawiciele  służb  mundurowych  i
korpusu dyplomatycznego państw NATO.
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